Přítomnost asistenčního a vodícího psa
ve Slezské nemocnici v Opavě, p.o.

Pacient se smyslovým nebo tělesným
postižením,
který
využívá
psa
se speciálním výcvikem, má právo,
s ohledem na svůj zdravotní stav,
na doprovod a přítomnost psa
se speciálním výcvikem (vodící, nebo
asistenční) u sebe ve zdravotnickém
zařízení, za podmínky, že nejsou
porušována práva ostatních pacientů.

Výklad pojmů:
Vodící pes je speciálně vycvičený pes sloužící jako kompenzační pomůcka
pro nevidomé. Vodicí pes má za úkol provázet nevidomou či slabozrakou
osobu a pomáhat jí v běžném životě, a to hlavně při pohybu venku.
Asistenční pes je kvalitně vycvičený, ulehčí vozíčkáři každodenní život
složený z množství pro nás jednoduchých úkonů, které však pro vozíčkáře
mohou představovat velikou námahu. Je těžké z vozíku zvedat předměty
z podlahy nebo je vybírat ze skříněk, otvírat dveře v úzké chodbě nebo si
svléknout ponožky.

Slezská nemocnice v Opavě umožní přítomnost psa
za předpokladu dodržení těchto pravidel:
•

pobyt a pohyb psa ve zdravotnickém zařízení a v převozovém
sanitním voze je možný pouze u asistenčního nebo vodícího psa,
který je čistý, ovladatelný, neobtěžuje, nejeví známky agresivního
chování, je zřetelně označen – má postroj, vestičku a doklad o
příslušném výcviku
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•

•
•

na požádání zdravotnického personálu se prokáže průkazkou
vodícího, asistenčního psa a platným očkovacím průkazem
s očkováním psa proti vzteklině a datem odčervení psa
na požádání zdravotnického personálu se prokázat potvrzením
o zaplacení pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou psem
podle potřeby předá zdravotnickému pracovníkovi kontakt na osobu,
která si v případě potřeby psa převezme

Přítomnost psa (vodící, asistenční) v ambulancích SNO:
•

pes je zřetelně označen jako: vodící, asistenční (postroj, vestička +
doklad o příslušném výcviku)
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Přítomnost psa (vodící, asistenční) ve vozidle Dopravní
zdravotnické služby
•
•
•

pes je zřetelně označen jako vodící, asistenční (postroj, vestička +
doklad o příslušném výcviku)
v sanitce bude přítomen jen pacient (případně jeho doprovod), který
je majitelem takového psa
bude použit bezpečnostní úvaz psa pomocí spojky k autopásu

Přítomnost psa při hospitalizaci:
•
•

•

•

•
•
•
•

v případě plánovaného přijetí k hospitalizaci je nezbytné se
předem domluvit s vrchní sestrou konkrétního oddělení
přítomnost psa je možná pouze na standardních jednotkách,
kde nemocnice v případě, že to aktuální situace – skladba pacientů,
epidemiologická situace dovolí, zajistí samostatný pokoj,
pobyt se psem na odděleních intenzivní péče - jednotek intenzivní
péče (JIP) a Anesteziologicko resuscitačním oddělení (ARO) nebude
umožněn
podmínkou je, že pacient nebo osoba doprovázející je schopen se o
psa řádně postarat, obstarává hlavně krmení a venčení – veškeré
potřeby (misky, krmení, sáčky na exkrementy) si zajišťuje pacient
sám
není-li pacient schopen se sám o psa postarat, zajistí si péči o psa
osobou blízkou
zdravotničtí pracovníci nemohou ve své pracovní době o psy pečovat
pes se nesmí volně a bez dozoru pohybovat po oddělení
na standardních jednotkách - nemůže-li mít pacient svého vodícího,
či asistenčního psa trvale u sebe, jsou povoleny návštěvy dočasného
opatrovníka psa se psem – čas návštěvy je nutno domluvit s vrchní
sestrou oddělení

Slezská nemocnice v Opavě si vyhrazuje právo vodícího psa odmítnut
a vykázat ze zdravotnického zařízení, pokud hrozí přímé ohrožení bezpečí
a zdraví ostatních lidí (agresivní chování) a při nedodržení výše
jmenovaných podmínek.

www.nemocnice.opava.cz
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